
 
 

                   martinoviny - březen 2007                                                           1 

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
    
 - to vše je posvátná doba, do které jsme Popeleční středou vstoupili. Každý křesťan se má v tomto čase 
milosti více starat o svou duši. Nikdo totiž nemá jistotu, že jeho víra nemá trhliny. Co považuje bible 
za největší chybu? Když si je člověk příliš jist sám sebou, svým jednáním. Kdo tedy stojí, ať si dává 
pozor, aby nepadl.  
 V čase milosti si máme vyčistit zrcadlo naší duše. Augustin k tomu říká: „Když je duše 
osvobozena od potravy a nemírného pití, pozná se lépe než předtím. Tak jako člověk v zašpiněném 
zrcadle nevidí dobře jak skutečně vypadá, tak se vede duši, která je překrmena a přepita. Když je ale 
tělu přikázána mírnost a duše se skrze odříkání lépe pozná, je vidět, jakou podobností musí následovat 
Spasitele.  
 To je také bytím a jádrem celého postu: víc se připodobnit Ježíšovu kříži. Přibijme naše slabosti 
hřeby zdrženlivost na dřevo kříže. Když s ním budeme trpět, budeme s ním oslaveni.“  
 Osvědčeným programem postu, od začátku převzatým ještě z dob před příchodem Ježíše, byl 
půst jako zdrženlivost od jídla, modlitba a dobré skutky. Tento „trias“ i nás může doprovázet postním 
obdobím. Askeze nemůže být systémem čistě vnějších jednání, má odpovídat čestnému vnitřnímu 
postoji. Předpokladem je spojení s bližním v bratrské lásce a spojení s Bohem v modlitbě. Jinak  
vzniká nebezpečí iluze a  nepravdivosti. Augustin spojuje tyto tři činnosti postu dohromady jako 
společný požadavek postu. „Není pochyb, že půst má význam. Jím člověk dokazuje, že chce dosáhnout 
toho, oč prosí, když si sám dělá újmu. Proto je napsáno: „je dobrá modlitba, doprovázená postem.“ A 
dál: „…aby se naše modlitby lépe vznášely a než dojdou před Boží tvář, musíme je podpořit dvěma 
rity: almužnou a postem“. Naše modlitba provázena pokorou a láskou, postem a almužnami, odříkáním 
a odpuštěním spáchaného bezpráví, vystříháním se zla a konáním dobra – je hledáním pokoje a člověk 
hledaný pokoj také obdrží. Zbožné almužny a omezení sebe jsou hybnou pákou, která pomůže našim 
modlitbám, aby vystoupily do nebe.  

 Papež Lev ve svých 12 postních kázáních klade akcent na bratrskou lásku: „V myšlenkách na 
naši slabost, která nás nechá ve všech možných chybách padnout, nechceme zanedbat nejdůležitější 
medicínu a prostředek spásy: dávejme a bude nám dáno. Poskytněme milost, o kterou sami prosíme, 
hledejme ty, kteří prosí o odpuštění ale ne proto, abychom se mstili.“   
 Jinde připomíná zvyk, že císaři ke cti utrpení a zmrtvýchvstání Páně propouštějí vězněné. 
Křesťané mají následovat své pány, a jejich příklad je má pohnout, aby odpouštěli v jejich vlastním 
domě: „Není přípustné, aby byly privátní zákony tvrdší než státní. Odpouštějme chyby, roztrhněme 
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mantinely, zapomeňme na urážky, udělejme konec mstám. Pak nás najde dnešní den radostné a 
bezúhonné.“ Motivem pro odpuštění spáchaných křivd je to, aby bylo odpuštěno i nám. Mysleme na 
modlitbu Otče náš. Kdo se ji slavnostně modlí, „odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme“ a 
neodpouští, sám se uvězňuje.  Augustin píše: „Kdo svého bratra nenávidí, jde zdánlivě svobodně svými 
cestami. Vychází a přichází, cestuje a zdánlivě nenosí žádné okovy. A přece je uvězněn, přece je 
spoután okovy svého jednání. Myslíte si, že ten člověk nevězí v žaláři – mýlíte se. Jeho vězení je jeho 
srdce.“ (sermo 211)  
 Almužny jsou hmatatelnou formou bratrské lásky. Jsou jednáním, které se nedá oddělit od 
pravého postu. Augustin míní: „Je povinností v tomto svatém čase ještě víc dávat almužny, než jindy. 
Ale o milosrdenství chci říct, že nemusí otevírat peněženku - víc ztratí, kdo si ponechá – totiž hněv 
proti bratru ve svém srdci“. A papež Lev: „nechoďme hluší kolem chudáků a buďme k nim milosrdní, 
abychom si u soudu vysloužili milosrdenství.“  
 U Lva můžeme vidět, jak daleko má čisté odříkání se (- dieta) od pravého postu: „Skrze 
rozdělování almužny a současnou starostlivost o chudé se křesťané posilují, i když se postí. A co každý 
jeden ušetří na svých luxusních výdajích, to by mohl rozdat potřebným.“ U Lva je stupnice postu 
taková: bratrská láska – odpuštění – almužny. Za jeho slovy se dá vytušit situace, ve které žil - zřejmě 
nástup formalismu a povrchnosti. Půst nám nepřináší užitek, když se srdce neodvrátí od nepravosti a 
jazyk nezdrží od pomlouvačných řečí.  
Je možný půst bez postu? Jan Chrysostomus říká že ano: „Dá se postit i bez postu. Co je lepší: postit se 
a nezanechat hříchu? Lepší je nepostit se a hřích zanechat.“ To je cvičení naších 40 dní, ke kterým si 
vyprošujeme odvahu a sílu.                                      P. Daniel O.Praem. 
 
 

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU na BŘEZEN 2007 
 

Nebeský otče,  
kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, 
radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch Svatý, který jej 
vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce.  
To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou 
našeho Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá 
Svatý otec a naši biskupové pro měsíc březen:  
 

1. všeobecný: ...abychom pozorněji naslouchali Božímu slovu, o něm uvažovali, je 
 milovali a prožívali.  

2. misijní: ...aby se ti, kdo jsou zodpovědní za mladé církve, pečlivě starali o  přípravu laiků 
ke službě evangelia.  

3. národní: ...aby užívání internetu vedlo k duchovnímu rozvoji. 
 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás.  
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás. 
 
 

PLESÁNÍ - DÍKY  
minulý měsíc se uskutečnil již 7. farní ples, jehož organizace se ochotně ujala 
paní Iva Rousková. Neváhala investovat své síly a čas, aby tuto společnou 
akci zachránila. Chtěl bych moc poděkovat především jí. Poděkování ale také 
patří všem těch, kteří jí byli nápomocní: Kláře a Aničce Dražilovým, 
Dopitovým, paní Kučerové, F. Kucharskému, K. Hubáčkové, A.Sedláčkové, 
Y. Mayerlové, panu Vomáčkovi a Jardovi Klápštěmu, D. Žofákovi,  
F. Slavíkovi a dalším. Finančně ples skončil jen s malým přebytkem, peníze 
budou vloženy na farní účet. Děkujeme.                 DPJ 
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POZVÁNÍ K MODLITB Ě – OPRAVA 
Postní společná modlitba, která se měla původně konat v Klubu Domova se přesouvá DO 
ZAKRISTIE KOSTELA SV. MARTINA. Čas a datum se nemění: bude tedy VE STŘEDU 28. 
ÚNORA 2007 OD 20.30 HODIN.           redakce MN 
 
 
ARCHIV ČESKÉHO ROZHLASU NA INTERNETU 
V archivu ČR můžete nalézt nahrávky mší, které byly odvysílány na stanici ČR2. Jsou tam 
samozřejmě i mše přenášené z našeho kostela Sv. rodiny. Archiv naleznete na:   
www.ceskyrozhlas.cz , ve složce náboženství .                   Jiří Veselý 
 
 
 
NABÍDKA LETNÍHO TÁBORA PRO D ĚTI 
 

Sdruženi Campamento ´99 ve spolupráci s pražskou farností u kostela sv. Václava 
pořádá od 15. do 29. července 2007 dětský tábor na téma ÚSVIT HRDINŮ. Na 
tábor jsou zvané děti ve věku 6 - 14 let nejen z křesťanských rodin.  
Program: duchovní i sportovní, celotáborová hra 
Místo konání: táborová základna KOMÁŘÍ PASEKA v lesnatém prostředí jižních 
Čech (na východ od Jindřichova Hradce) 
Cena: 3500 - za dítě (příspěvek je třeba zaplatit nejpozději do 20. 4. 2007 
Pokud by nedostatek financí měl být hlavní příčinou neúčasti Vašeho dítěte na 
táboře, nebojte se nás kontaktovat, řešení se vždy najde! 
Přihlášku je možné získat u Alžběty Sedláčkové, tel: 736703049 nebo na 
webových stránkách (viz níže) a je nutné jí vyplněnou odeslat co nejdříve - počet míst na táboře je 
omezen! 
Další informace jsou též na plakátu umístěném v předsíni kostela sv. Rodiny! 
Adresa - kontakty: Eva Němcová, tel: 739 826 917, 222 961 156, www.campamento99.cz 
e-mail: tabor@campamento99.cz     BS 
 
 

 
 
 
... S MISIONÁŘEM PETEREM KRENICKÝM  
V minulých Martinovinách jsem psal ohledně setkání s P. Peterem 
Krenickým, který navštívil naší farnost v prosinci minulého roku. Jeho 
slova byla velmi silná - protože byla podložená životem evangelia ve velmi 
náročných podmínkách. Tehdy vzniklo také přání pozvat P. Krenického 
znovu.      
Nakonec ze všech plánů vzniklo následující:  
 

V ÚTERÝ 13. BŘEZNA 
od 15.30 V KOSTELE SV. RODINY - POVÍDÁNÍ O UKRAJIN Ě 

od 17 hodin - MŠE SVATÁ + sbírka na misie na Ukrajině 
následuje POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  na téma MODLITBA  do 20 hodin.        

   SCHŮZKY, NABÍDKY, POZVÁNÍ, OZNAMY  

  MŠE SVATÁ, DUCHOVNÍ OBNOVA, DISKUZE  
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SLOVENSKÝ MISIONÁŘ PETER KRENICKÝ    

vykonává již třináctým rokem namáhavou misii  na Podkarpatské Rusi.  Oblast, ve které P. Petr 
působí, byla kdysi z 95% katolická, po válce byli kněží postříleni, odvedeni na Sibiř, katolická 
církev zlikvidována a začala tam působit Moskevská pravoslavná církev -  nástroj státní moci. 
Lidé jsou touto  církví udržováni ve strachu a pověrách. Papež a katolický kněz je pro ně 
antikrist, služebník ďábla. 
 

Podkarpatská Rus patří k nejchudším oblastem na Ukrajině. P.Krenický působil 10 let  v horské  
vesnici Usť Čorná, ležící v údolí řeky Teresvy. Pod strmými kopci se krčí několik set dřevěnic 
tvořících vesnice. Jsou zde jen kamenitá pole, horská údolí, strádající tváře poznamenány 
dvojnásobným zásahem povodní… 
V květnu 2003 byl misionář O. Peter jmenován děkanem a přestěhoval se do okresního města 
Tjačiv.  
Misie Otce Petera je zápas o zachování lidské důstojnosti, o to , aby pomohl lidem vrátit 
sebedůvěru a odpovědnost za jejich osudy. To vše místním lidem vzali komunisté a dodnes těm, 
kteří jsou u moci , vyhovuje vládnout lidem bez vůle k samostatnému životu. „Je třeba vyvést 
lidi z bolševického otroctví a všudypřítomného strachu, dát jim možnost, aby se uživili sami, 
jinak zůstane tato bohatá země domovem chudáků, kteří budou za prací utíkat do ciziny“  říká 
Otec Peter. 
 

Otec Peter obnovil za dobu svého působení  38 katolických farností, postavil 28 kostelů. Není 
zastáncem masové humanitární pomoci. Nabízí lidem práci při stavbách kostelů, v pomoci 
nejubožejším, při práci s mládeží. Zajišťuje možnosti vzdělání, podporuje kulturní tradice. 
V Usť Čorné koupil bývalý kulturní dům, který přebudoval na pastorační centrum, jehož 
součástí je i domov radostného stáří . 
 

Otec Peter zasévá do vyprahlých srdcí naději, kterou čerpá z častých nočních bdění : „Když se 
všichni sejdeme a modlíme se do rána, tak Bůh nemá na vybranou - musí nám dodat síly, 
ukázat, že on ještě neodešel z Karpat. Je to ohromný zážitek vidět, jak lidé prožívají tu noc, jak 
se během ní mění a jak se v jejich tvářích rodí radost a optimismus.“          

 info o misiích z Ostravsko-Opavské Charity 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROJEKT ŘEPÁNEK  
  

Dobrý den, snažím se v Praze Řepích uvést v život svůj vlastní nápad – projekt Řepánek.  
Vzhledem k tomu, že jste fara v lokalitě, které se Řepánek týká, znalá místních podmínek, 
v kontaktu s mnohými potencionálními účastníky a navíc velmi aktivní, pokroková a široko 
daleko svými dobrými aktivitami známá, napadlo mě pokusit se s Řepánkem seznámit i Vás. 

 NABÍDKA PŘÁTELSTVÍ MEZI GENERACEMI  
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     Projekt Řepánek vychází z mých osobních i profesních znalostí 
a zkušeností i z obecné  

demografické a společenské situace. V obecné rovině znamená 
pomoc v navázání kontaktů a oboustranně výhodné spolupráce mezi 
rodinami s dětmi a seniory v územně vymezené lokalitě.      

Smyslem projektu je umožnit oběma skupinám cestu k sobě. 
Cílem je nalézt oběma, resp. všem třem generacím, konkrétní možnosti, jak se setkat, jak dát 
najevo druhému pólu své představy a zájmy, ekonomicky řečeno svou nabídku a poptávku, 
najít možnost kde a jak navázat takové vztahy, aby se mohly nadále vyvíjet v oboustranně 
výhodnou pomoc a spolupráci. Celý projekt je postaven na principech lidskosti a vzájemné 
pomoci a nejdůležitějším předpokladem pro jeho fungování je dobrovolnost účasti obou stran 
na projektu. 
     Jsem přesvědčena, že uvést můj nápad v realitu nebude ani nemožné ani příliš složité, vše 
počítá jen s minimálními náklady a přitom „společenský zisk“ by mohl být obrovský. 
      Budu ráda, pokud Vás níže uvedený nápad osloví natolik, že bychom se mohli společně 
pokusit najít cestu k jeho uskutečnění, potažmo ke zlepšení kvality života mnohých řepských 
občanů.   
     Přibližně 1 rok ještě budu na mateřské dovolené a jsem ochotna pro projekt dobrovolně 
pracovat dle svých možností, jeho rozvoji věnovat jak vlastní úsilí, tak část svého volného času. 
Pokud by se podařilo projekt úspěšně prosadit do praxe a vyžadoval by pracovní nasazení na 
plný úvazek, mohla bych v započatém díle pokračovat dál. 
      Dovoluji si vás zdvořile požádat o názor, pobídky k dopracování projektu, popř. předání 
projektu dalším možným  kompetentním institucím či osobám.      
Mnohokrát Vám děkuji za čas věnovaný mému dopisu a těším se na případnou další spolupráci.   
(viz info na konci MN) 
                                                                                   Mgr. Koutová Radka, 
                                                                          tel. 603 221 395, repanek@email.cz 
 

 
 
 
Jeden muž přišel k holiči, aby se dal ostříhat a oholit jako obvykle. 
Začali si povídat, rozprávěli o mnohých rozličných věcech a tématech. 
Najednou se zvrtla řeč na téma Bůh. 
Holič říká: "Podívejte se, já nevěřím, že Bůh existuje." 
"Proč si to myslíte?" ptá se zákazník. 
H.: "Je to jednoduché, stačí vyjít na ulici a uvidíte, že Bůh neexistuje. 
Řekněte mi, kdyby existoval, bylo by tolik nemocných lidí? 
Bylo by tolik opuštěných dětí? 
Jestli skutečně existuje Bůh, bylo by tolik trápení a bolesti? 
Jak můžu milovat Boha, který dopustí toto všechno...." 
Zákazník se na chvíli zamyslel, ale neodpověděl, protože se nechtěl 
začít hádat. 
Holič skončil svoji práci a zákazník odešel. 
Jen co vyšel na ulici, uviděl muže s dlouhými vlasy, s dlouhou bradou, 
neupraveného a špinavého. 
Bylo to velmi dávno, když tento muž měl naposledy ostříhané vlasy. 

  EXISTUJE BŮH ?  
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Zákazník se vrátil zpět k holiči a říká: 
"Víte co? Holiči neexistují!" 
H.: "Jak to můžete říct?" ptá se holič překvapeně. 
"Já jsem holič a jsem tady. 
Právě teď jsem vás dostříhal, oholil..." 
"Ne!" zvolal zákazník. 
"Holiči neexistují, protože kdyby byli, nebylo by tolik neupravených lidí s dlouhými vlasy a 
dlouhou bradou, jako ten muž venku!" 
H.: "Jéje, holiči existují, to jen lidé je nevyhledají." 
Z.: "Přesně!!! Je to tak. Bůh existuje. 
Co se stalo je jen to, že lidé ho nenásledují, ani ho nehledají. Proto je tolik bolesti a trápení na 
světě."        z emailové schránky DŽ 
 
 
 

 

 
NABÍZÍ NOVÉ TITULY 
 
Obtížné oddíly knih Mojžíšových 
Jan Heller, Martin Prudký  
Info a b ěžná cena:  Brož., 182 str., 169 Kč 
V Bibli je řada oddílů, příběhů či údajů, nad nimiž je dnešní čtenář na rozpacích. Některé 
oddíly jej dokonce pohoršují. Vždyť se v „Písmu svatém“ píše například o krutostech, 
podlostech či nemravnostech, aniž by byly kritizovány, natož rozhodně odsouzeny. Patří 
takové texty vůbec do Bible? Co vlastně chtějí tyto oddíly svým čtenářům říct? 
Autoři této knihy, renomovaní biblisté, mají s takto kladenými otázkami bohaté zkušenosti, 
berou je vážně a pokoušejí se na ně srozumitelně odpovídat. V této publikaci se u vybraných 
oddílů knih Mojžíšových pokoušejí stručně své čtenáře uvést do světa Bible a ukázat, jak i 
staré a na první poslech obtížné texty mohou dnes aktuálně promlouvat. 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
 

O vděčnosti s Jaro K řivohlavým 
Info a b ěžná cena:  Váz., 87 str., 109 Kč 
Vděčnost v mezilidských vztazích je tím, co pomáhá člověku překonávat hranici, která leží 
mezi jeho vlastním sobectvím a přátelským vztahem k druhému člověku. Vděčnost tak vede 
člověka k tomu, aby se stal zralejším a moudřejším, měl dobré vztahy s druhými lidmi a žil 
smysluplnějším životem. Profesor Křivohlavý uvádí ve své knížce příběhy lidí, kterým se 
podařilo poznat, jakým obohacením života je vděčnost. Nabízí i způsoby cvičení se ve 
vděčnosti. Upozorňuje však také na falešné a zištné projevy, které s opravdovou vděčností 
nemají nic společného. 
 
Oba tituly lze zakoupit buď v knihkupectví Karmelitánského nakladatelství: Kolejní 4, Praha 6 
- Dejvice, nebo přes internetový obchod na          
   www.iKarmel.cz  
 
 
 

  KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ  
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JÍDELNÍ ČEK na tento měsíc 
Jistě jsou mezi námi tací, kteří si nevědí rady s tvorbou domácího jídelníčku. Naštěstí máme 
k dispozici Pražskou kuchařku Karoliny Vávrové z roku 1910, která nám tyto starosti může jistě 
hravě vyřešit... Dnes vybíráme z kapitoly 
  

SEZNAM POTRAVNÍCH LÁTEK PODLE TOHO,  
V KTERÝCH DOBÁCH NEJLÍP SE HODÍ... 
B ř e z e n  
Maso: Hovězí maso, telecí maso, skopové maso, vepřové maso, šunka, kapouni, holubi, 
tetřívci, koroptve.  
Ryby: Kapři, tresky, karasi, štiky, slanečky, žáby, hlemýždi.  
Vařivo atd.: Pastinak, celer, brambory, kyselé zelí, špenát.   vybral sazeč 
                 ______________________ 
 
CO VY NA TO:   Má prostřední čára jen jednu barvu?             Co všechno vidíte na obrázku?  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    

POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTIŘEPSKÉ FARNOSTI           (případné změny uvedeny pod tabulkou) 
    

KOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINY            
NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE –––– 9 9 9 900000000    (3. v měsíci s kytarovým doprovodem) 
Pondělí – 1600 
Středa – 1600    
Pátek – 1800   
Sobota – 18ºº (s nedělní platností…)  mše spojená s nešporami 

    

KOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINA    
 
NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE –––– 7 7 7 745454545    
Úterý – 1730 

Čtvrtek – 1730 
 

 
      
vydává:  
redakce: 
uzávěrka: 
kontakty: 

Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, Galandova 1199, 163 00, Praha 6 
Mgr. David Žofák  náklad: 170 - 200 ks, neprodejné 
do středy posledního týdne v měsíci (zašlete na: farnostrepy@tiscali.cz nebo předejte D. Žofákovi) 
o.Daniel: 603 475 056; as. David:  603 894 989, 235 302 058, david.zofak@tiscali.cz; http://farnostrepy.klenot.cz 

 
 

  BOHOSLUŽBY, SVÁTKY, FARNÍ PROGRAM  

  S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP  
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ŘEPÁNEK JE TU PRO VŠECHNY 
 

BABIČKY A DĚDEČKY 
 

 (i bez vlastních vnoučat), 

MAMINKY, TATÍNKY A D ĚTIČKY 
 

kteří mají zájem  se v rámci Řep a nejbližšího okolí poznat a spřátelit 
 
 

Navštivte v Mateřském centru Řepík (Bendova 1121/5, vstup hned vedle CSZS) volnou hernu pro 
maminky s dětmi v pátek od 9:30 do 11:00 hodin, kterou vede paní Libuše Cabrnohová, případně 
volnou hernu ve čtvrtek od 9:30 do 11:00 hodin pod vedením paní ing. Evy Karské. Vstup pro 
rodiče s dětmi je 30Kč včetně kávy, popř. čaje. Pro seniory je vyjednán vstup volný, za případnou 
kávičku po Vás budou chtít 10Kč. 

 

Přijďte se nezávazně podívat! 
 

V KS Průhon každé úterý a čtvrtek od 9:30 do 11:30 vede Mgr. Jana Kalinová úžasnou školičku 
s malováním, zpíváním a cvičením pro dětičky od 2let. Maminky zde za 50Kč/dopoledne mohou na 2 
hodiny bez obav ponechat své ratolesti. Senioři mohou přijít nakouknout, s dětmi si pohrát, zazpívat, 
popř. pomoci při hlídání bezpečnosti na cvičebním nářadí, zajištění individuálních potřeb dětí apod. 

Předem se ale s paní Mgr. Kalinovou (osobně či na tel. č. 605 889 541) domluvte,  
neboť kapacita je omezená. 

Pokud projeví opravdový zájem více seniorů a maminek s dětmi, je tu možnost otevřít 
samostatnou pravidelně se setkávající skupinu  

(v dopoledních či odpoledních hodinách podle přání účastníků). 
 

V obou případech, prosím, nezapomeňte vzít s sebou přezůvky 
a dobrou náladu! 

 
     V rámci projektu Řepánek  se chystá i seznamování místních rodin s dětmi a seniorů formou 
bezplatné „inzerce“ typu: „Která šikovná babička spíchne dcerce obleček na panenku?“, „Nabízíme 
důchodci příležitostnou pomoc s jeho domácím mazlíčkem“, nebo „Pletu ponožky, čepice, pokud máte 
zájem, přineste si vlnu“ či „Hledáme babičku ke společným procházkám po Řepích a okolí“ apod.  

 
Pokud Vás projekt Řepánek oslovil a chtěli byste se ho jakkoli účastnit, 

 
JE DŮLEŽITÉ DÁT O SOB Ě VĚDĚT! 

 

Kontakt: Mgr. Koutová Radka, tel. 603 221 395, repanek@email.cz 


